
 
 

 
 

International Japan Karate Association  
 

IJKA Инструкторски курс  
4-5 Март 2017, гр. София 

 
Инструктор:  

Садашиге Като, 9 Дан – главен инструктор на IJKA 
 
Дати: 4-5 Март 2017 
 
Място:   
Гр. София, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“ ул. Алфред Нобел 3 Виж карта 
(Входът за салона е през двора на училището откъм ул. Александър фон Хумболт) 
График: 
Събота от 10:30 до 10:50ч. Регистрация, вноски за семинар и изпит (инструкторите 
регистрират участниците от своя клуб за семинар, изпит и подават Будо-паспортите им 
за годишна заверка). 
 
от 11:00 до 13:00 - тренировка 
от 14:30 до 15:30ч. - Общо събрание на IJKA - България  
от 16:00 до 18:00 – тренировка 
 
Неделя от 10:00 до 12:30 тренировка и изпит и от 15:00 до 17:00 тренировка 
 
Вноска за семинара: 100 лв. (за единична тренировка – 30лв.) 
Семинарът е само за кафяви и черни пояси. 
 
Заявки: Инструкторите следва да заявят себе си и участниците от своя клуб в семинар и изпит 

до 28 февруари 2017 на приложените по-долу бланки на и-мейл:  ijka.nenov@gmail.com 

Максималният брой участници е 25 души и при запълване на капацитета на залата може да ви 

бъде отказано участие. 

 
Кандидатите за изпит трябва да са участвали в семинара, да представят IJKA будо-
паспорт или предишна диплома за да удостоверят степента си. Обърнете внимание на 
срока между явяванията на изпит за различните степени и изпитната програма на IJKA.    
За изпит за Дан степени кандидатите да попълнят формуляри: 
http://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/EXAM_FORM-IJKA.pdf и да 
приложат 2 паспортни снимки. 

https://her.is/2lgXc0t
mailto:ijka.nenov@gmail.com
http://ijka.karatebulgaria.com/wp-content/uploads/2015/01/EXAM_FORM-IJKA.pdf


Yudansha Kai формуляр: заявление за членство в IJKA Yudansha-Kai. Членски внос за 
IJKA Yudansha-Kai за 3 години: 15€ 
Вноска за издаване на Будо-паспорт на IJKA – 20лв. / изтегли заявление от тук/  
Изтегли: Изпитна програма   
 
 
Вноска за изпит IJKA:   Вноска за изпит за ученически степени: 

1 Dan 60+60=120  €   3, 2 и 1 кю – 50лв. 

2 Dan 80+60=140  €    

3 Dan 110+60=170 €    

4 Dan 150+60=210 € 

5 Dan 190+80=270 € 

6 Dan 250+100=350€ 

7 Dan 350+200=550€ 

 
 
Контакти: 
Лъчезар Ненов 
Българска Федерация Шотокан Карате-До 
IJKA Bulgaria главен инструктор 
+359888215498 
ijka.nenov@gmail.com 
www.ijka.karatebulgaria.com 
www.karatebg.com 

SHISEIKAN DOJO 

http://karatebg.com/usefuldocs/YUDANSHAKAI%20Apl.Form-1269642640.pdf
http://karatebg.com/usefuldocs/zaqvlenie_budo_pass-BFSK-1316785183.pdf
http://ijka.karatebulgaria.com/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
http://www.ijka.karatebulgaria.com/
http://www.karatebg.com/

